
MHNIAIA EºHMEPI¢A - A£HNA - ºEBPOYAPIO™ 2016 - ETO™ ¢EKATO TPITO - API£. ºY§§OY (B) 146 - 1,2 ÂéÚÒ

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››··
¶EPIEXOMENA

www.1stepsuccess.com

οι καλοι καλέςές A Π O Φ A Σ E I ΣA Π O Φ A Σ E I Σ
κάνκάνουν τηουν την ν 

O περισσότερος χρόνος της ηµέρας

µας αφιερώνεται στο να παίρνουµε

µικρές και µεγάλες αποφάσεις. Eπι-

πλέον, σπαταλούµε ακόµη περισσότερο χρόνο για να διορθώσουµε τις

συνέπειες από αποφάσεις που πήραµε “στο πόδι”, βιαστικά και λανθα-

σµένα, παραβλέποντας σηµαντικούς παράγοντες. Aποφάσεις παίρνουµε

για µικρά ζητήµατα (π.χ. τί να φάµε για πρωινό και πώς να ντυθούµε), αλλά

και για πιο σηµαντικά, όπως: µε ποιόν θα κάνουµε παρέα, µε ποιούς θα

συνεργαστούµε ή µε ποιόν θα µοιραστούµε µια ζωή.

H καλή ή όχι διαχείριση των υποθέσεών µας, επαγγελµατικών και προσ-

ωπικών, εξαρτάται από τις αποφάσεις που παίρνουµε. Tο να πάρουµε µια

καλή απόφαση συνήθως εξαρτάται από το πόσο καλές πληροφορίες
έχουµε. Eπιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι άτοµα και µικρές οµάδες καταλή-

γουν σε αποφάσεις που είναι περισσοτερο ισορροπηµένες, όταν εξετά-

ζουν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές ενός επιχειρηµατικού ή προσ-

ωπικού ζητήµατος.

Παρ’ όλα αυτά, οι εξωτερικοί παράγοντες δεν είναι οι µόνοι, που χρειά-

ζεται να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας κάνοντας µια επιλογή. Oι αποφάσεις

µας επηρεάζονται έντονα από την συµπεριφορά και τις προσωπικές
αξίες και αρχές µας. Aν κάποιος θέλει να κινητοποιεί και να εµπνέει

τον εαυτό του και άλλους, για ένα εκπληκτικό και δυναµικό αποτέλεσµα,

είναι καλό να:

� Έχει ένα σαφώς καθωρισµένο ηθικό σκοπό, ο οποίος αντι-

κατοπτρίζει τις αξίες και τις αρχές του.

� “Φιλτράρει” τις αποφάσεις που λαµβάνει, µέσα από τις
αξίες αυτές.

� ∆ηµιουργεί ένα περιβάλλον, στο οποίο οι άλλοι έχουν το

αίσθηµα ότι “ανήκουν” σε κάτι σηµαντικό, σε κάτι σπουδαίο.

� ∆ιαθέτει ο ίδιος ένα ευρύ φάσµα ηγετικών ικανοτήτων
και ενθαρρύνει και άλλους να καλλιεργούν αυτές τις ικανότητες.

Aκολουθώντας αυτές τις βασικές αρχές, µπορείτε να βελτιώσετε κατά

πολύ την ποιότητα των αποφάσεών σας, να µειώσετε τον χρόνο που σπα-

ταλάτε σε “λάθος δρόµους”, να κερδίσετε µια πιο καλή και γεµάτη ζωή,

που να ταιριάζει στις αρχές, τις αξίες και τις δυνατότητές σας.

Στο σεµινάριο “Bίωµα της Hγεσίας” µπορείτε, αν θέλετε, να γνωρί-

σετε και να καλλιεργήσετε πολλές από τις “αρετές”, που διακρίνουν έναν

πραγµατικό ηγέτη.. Έναν ηγέτη της ζωής!
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EE ξελίσσοµαι ως άνθρωπος, γιατί
το αποφάσισα. Γιατί έχω την

θέληση να επιµείνω να ξεπεράσω
πράγµατα (φόβους, αναστολές, απο-
τυχίες), όταν οι άλλοι προτιµούν την
φυγή.

AA  γωνίζοµαι ψύχραιµα απέναντι
σε κάθε αντιξοότητα.

KK  οιτάζω στα µάτια την αµφιβο-
λία, τον φόβο, την ανασφά-

λεια, τις παγίδες της λογικής, ώσπου
να φύγουν από µπροστά µου. ∆εν
ισχυρίζοµαι ότι είµαι υπεράνθρωπος.
Aπλώς επιµένω, ώσπου να βαρεθούν
και να φύγουν,

KK  ίνητρό µου είναι οι επιδόσεις
µου. Όχι η υπερηφάνεια, ε-

πειδή αυτή είναι παγίδα, που θολώνει
το νου και σκοτώνει την καρδιά.

AA  ν πέσω θα σηκωθώ. Aν κλά-
ψω, θ’ ανοίξω το παράθυρο να

µπει καθαρός αέρας. Aν πληγωθώ, θ’
αφήσω τόν χρόνο να γιατρέψει τις
πληγές µου, διατηρώντας την καρδιά
µου καθαρή από την µνησικακία.

KK  άθε ηµέρα επιδιώκω να βελτιώ-
νοµαι. Kάθε στιγµή αφήνω τα

µάτια µου ανοιχτά, επειδή θέλω να
µοιράζοµαι τις χαρές της ζωής µε
όποιον βρεθεί στον δρόµο µου.

¢¢  εν σταµατώ. Προχωρώ και
πιστεύω ότι αυτά που επιθύ-

µησα ήρθαν ήδη - έστω κι αν ακόµη
δεν φανερώθηκαν!

ÁÁÈÈ··ÙÙ››
EΞEΛIΣΣOMAI !!
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∆ιάφορα... 
� T· ÌˆÚ¿ Ô˘ ıËÏ¿˙Ô˘Ó ö¯Ô˘Ó,
ÁÂÓÈÎ¿, ËÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÔÏÈÎÔ‡˜, ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì¤ ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È
ÌÂ Í¤ÓÔ Á¿Ï·. E›Ó·È ÔÏ‡ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· fiÙÈ
Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ‰ÂÓ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÎÔÏÈÎÔ‡˜, ÁÈ’
·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛÙÂÚÂ›-
Ù·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ÙÚÔÊ¤˜.

�™ÙËÓ B·‚˘ÏÒÓ·, ÚÈÓ 4000
¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó, ¤Ó·
Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Á¿ÌÔ, Ô ·Ù¤Ú·˜
ÙË˜ Ó‡ÊË˜ Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ
Á·ÌÚfi ¤Ó· ˘‰ÚÔÌ¤ÏÈ ÁÈ· Ó·
›ÓÂÈ. TÔ ˘‰ÚÔÌ¤ÏÈ ‹Ù·Ó Ì‡Ú·
ÌÂ Ì¤ÏÈ Î·È, ÂÂÈ‰‹ ÙÔ ËÌÂÚÔÏfi-
ÁÈÔ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÙfiÙÂ ÛÙËÓ ™Â-
Ï‹ÓË (moon), Ô Ì‹Ó·˜ ·˘Ùfi˜
ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ honeymoon.

�T· ·ÁfiÚÈ· ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÔÌ·-
‰ÈÎ¿, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿ ·È¯Ó›‰È·,
ÂÓÒ Ù· ÎÔÚÈÙÛÈ· ÛÂ ·È¯Ó›‰È·,
fiÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·-
ÙÈÎ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË (.¯. ÎÔ‡ÎÏÂ˜) Î·È
ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜
Î·È ËÙÙËÌ¤ÓÔ˜. E›ÛË˜ Ù· ·Áfi-
ÚÈ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó
Î¿ıÂ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È
“ıËÏ˘Îfi”, ÙÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Û˘Ó·È-
ÛıËÌ·ÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË Î·›È-
ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›·, Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ
ÙÔ Î›ÓËÙÚfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›·. 

� \EÓ·˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î¿-
ÔÈÔ˜ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi, Â›Ó·È fiÙÈ Ù·
Ì˘ÛÙÈÎ¿ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· Î·Ù·Ï·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ
ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, fiÛÔ
·˘Ùfi˜ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÌËÓ Ù· ÛÎ¤-
ÙÂÙ·È.

�™Â ÌÂÏ¤ÙË Ô˘  Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›-
ËÛ·Ó BÚÂÙ·ÓÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÌÂ
˘ÁÈÂ›˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ËÏÈÎ›·˜ 60
¤ˆ˜ 81 ÂÙÒÓ, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ,
¤ÂÈÙ· ·fi ÔÎÙÒ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ ‰‡Ô
ÔÙËÚÈÒÓ ¯˘ÌÔ‡ ÔÚÙÔÎ·ÏÈÔ‡,
‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Ë ÌÓ‹ÌË,
Ë ÔÌÈÏ›· Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÓÙ›‰Ú·-
Û‹˜ ÙÔ˘˜. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·Ô-
‰›‰Ô˘Ó Ù· ÔÊ¤ÏË ÛÂ ˆÚÈÛÌ¤Ó·
ıÚÂÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÊÏ·‚ÔÓÔÂÈ‰ÒÓ, Ô˘
ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÛÂ ·ÊıÔÓ›· Ù· ÔÚ-
ÙÔÎ¿ÏÈ·. 
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MM
ία πολύ συνηθισµένη “ασθέ-
νεια” της εποχής µας είναι η

υπερκόπωση. O σύγχρονος τρόπος ζωής και οι αυξηµένες
υποχρεώσεις οδηγούν σ’ αυτήν τόσο τους άνδρες όσο και
τις γυναίκες. H συσσωρευµένη και χρόνια κόπωση προκα-
λεί ραγδαία εξάντληση, µε αποτέλεσµα να εκτελούµε µε
δυσκολία ακόµα και τις καθηµερινές µας εργασίες.

Π Π οιά είναι όµως τα προειδοποιητικά σηµάδια της υπερ-
κόπωσης; Για να καταλάβετε ότι κινδυνεύετε άµεσα

από υπερκόπωση παρατηρήστε µήπως:
- ∆εν µπορείτε να συγκεντρωθείτε.
- Eίστε µονίµως σε εγρήγορση.
- Eκνευρίζεστε µε το παραµικρό.
- ∆εν έχετε όρεξη να πάτε για δουλειά ή να ασχοληθείτε µε
οποιοδήποτε δραστηριότητα που σας “ξεκούραζε” παλαιό-
τερα.
- Πίνετε πολλούς καφέδες.
- ∆εν θυµάστε ηµεροµηνίες και γεγονότα.
- Σας έχει πιάσει υπνηλία, ενώ έχετε τα µάτια σας ανοικτά.
- Έχετε πολύ αυξηµένη όρεξη. 

HH
υπερκόπωση αποτελεί την αιτία πολλών δεινών για την
υγεία σας. Kαλό είναι αν διαπιστώσετε ότι έχετε όλα

αυτά τα προειδοποιητικά σηµάδια να απευθυνθείτε στον για-
τρό σας. Kι αυτό γιατί οι συνέπειες της υπερκόπωσης µπο-
ρεί να είναι καταστροφικές για την υγεία σας σε βάθος χρό-
νου. 
Oι κίνδυνοι που παραµονεύουν είναι µεταξύ άλλων:
- Eγκεφαλικά επεισόδια.
- Yψηλή αρτηριακή πίεση και χοληστερίνη.
- Έντονο άγχος και στρες.
- Παχυσαρκία.
- Eξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήµατος.
- Kατάθλιψη.

K K αι µια και αναφερθήκαµε στην
κατάθλιψη πρέπει να σας ενηµε-

ρώσουµε ότι δεν επηρεάζει  µόνο τους ενήλικες. Tόσο οι
έφηβοι, όσο και τα µικρά παιδιά είναι εξίσου πιθανόν να
εκδηλώσουν συµπτώµατα κατάθλιψης.
Kι αν στους εφήβους και τους ενήλικες τα συµπτώµατα
είναι αρκετά αναγνωρίσιµα, πολλοί γονείς αδυνατούν να τα
αντιληφθούν εγκαίρως στα µικρά τους παιδιά.

HH
δρ. Nαβίνα Έβανς, ψυχίατρος στο νοσοκοµείο Capio
Nightingale του Λονδίνου και ο δρ Nτέιβιντ Kίνγκσλεϊ,

παιδοψυχίατρος στο νοσοκοµείο Cheadle Royal επισηµαί-
νουν: 
“Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙÂ ÙÈ̃  ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ “Î·ÓÔÓÈÎÒÓ” ÌÂÙ·ÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
Î·È ÙˆÓ ÚÒÈÌˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ ÂÓfi˜ ÈÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·-
ÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂ›·˜.
”T· ÂÌÊ·Ó‹ ÛËÌ¿‰È· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Î‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ ‰˘ÛÙ˘ ›̄·, Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·È
·fi ÎÏ¿Ì·Ù·  Î·È Â˘ÂÚÂıÈÛÙfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›̃  Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ.
”¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ  Â›ÛË˜ ÙÈ̃  ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ̃  ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ fiÙ·Ó Û˘Ì-
‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ï˘ËÚfi. ¶.¯. fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Âı·›ÓÂÈ, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔ-
ÏÔÁÈÎfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÂÓÔ¯ˆ-
ÚËÌ¤ÓÔÈ. AÏÏ¿ ·Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛÙÂ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
Û·˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏ‡ ·ÎÚ·›· ‹ Û˘ÓÂ ›̄̇ ÂÙ·È ÁÈ· ÔÏ‡ Î·ÈÚfi,
ÙfiÙÂ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È ÛËÌ¿‰È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜.
”E¿Ó ¤Ó· ·È‰› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·
Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ ÂÓ‰È¤ÊÂÚ·Ó, ·˘Ùfi Â›Ó·È Â›ÛË˜ ¤Ó·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛËÌ¿‰È. K¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ·ÔÌfiÓˆÛË.
”ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÓ‰Â›ÍÂÈ̃  fiÙÈ Ë Î·Î‹ ‰È¿ıÂÛË ÚÔÎ·ÏÂ› ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ·È‰›”.
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M M ία ηµέρα ο ρήτορας Aισχίνης πλησίασε τον  Σω-
κράτη θέλοντας να γίνει µαθητής του, και του είπε:

- Eίµαι φτωχός άνθρωπος και δεν έχω τίποτε να σου
προσφέρω. Σου προσφέρω όµως τον εαυτό µου.
Kαι ο Σωκράτης του απάντησε:
- ∆εν βλέπεις ότι µου προσφέρεις το πιο µεγάλο δώρο; 
O άνθρωπος, ιδιαίτερα ο νέος που κάνει τα πρώτα του
βήµατα στην ζωή, πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί όχι µε
την παρούσα οικονοµική του κατάσταση, αλλά µε βάση
τις φιλοδοξίες και τα όνειρά του. ∆ιότι όταν σκέπτεται
επίµονα κάτι, είναι αναπόφευκτο να το προσελκύσει. O
άνθρωπος αυτός δεν αφήνεται να νικηθεί. ∆εν γίνεται
σκλάβος των περιστάσεων. Ξέρει ότι πολλά µπορεί ν’
αλλάξουν, αρκεί να καταφέρει να επικεντρώσει τις σκέ-
ψεις του σταθερά, “µαγικά” σ’ αυτό που θέλει από την
ζωή και όχι σ’ αυτά που βλέπει γύρω του και συχνά τον
απογοητεύουν.
O µεγάλος Tσάρλι Tσάπλιν λέει στην αυτοβιογραφία του
µε τίτλο “H ζωή µου”:
“¢Ô‡ÏÂ„· ˆ˜ ˆÏËÙ‹˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÂ

Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô, ÛÂ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂ Ê˘ÛËÙ¿ Á˘·ÏÈ¿, ¤Î·Ó·
Ù· ıÂÏ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓfi˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.
ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi fiÌˆ˜ ‰ÂÓ Í¤¯·Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi
ÌÔ˘ ÛÙfi¯Ô: Ó· Á›Óˆ ËıÔÔÈfi˜. ŒÙÛÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ̃  ‰Ô˘-
ÏÂÈ¤˜, ÊÔÚÔ‡Û· Î·ı·Úfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È ÂÌÊ·ÓÈ̇ fiÌÔ˘Ó
ÛÙÔ ıÂ·ÙÚÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô MÏ¿ÎÌÔÚ”.
Mία ηµέρα, αφού είχαν περάσει πολλοί µήνες που χτυ-
πούσε επίµονα την πόρτα της µοίρας, σταµάτησαν ως
δια µαγείας να τον αγνοούν, τον κάλεσαν στο πρακτο-
ρείο και του πρότειναν τον πρώτο του ρόλο. “°‡ÚÈÛ· ÌÂ
ÙÔ ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô ÌÂı˘ÛÌ¤ÓÔ˜ ·fi ¯·Ú¿”, γράφει στο
βιβλίο του. “•·ÊÓÈÎ¿ Â›̄ · ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÙËÓ ÌÈ̇ ¤ÚÈ·
Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·
Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÈÏÔ‡Û· Û˘¯Ó¿
ÌÂ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘. £· ÁÈÓfiÌÔ˘Ó ËıÔ-
ÔÈfi˜!”.
O νεαρός Tσάρλι Tσάπλιν ενεργούσε “σαν να...” ∆εν
άφησε να τον συντρίψουν οι εξευτελιστικές εξωτερικές
περιστάσεις. Tον έτρεφε το όνειρό του. Aυτό ήταν το
µυστικό της επιτυχίας του.

TO MYΣTIKO THΣ EΠITYXIAΣTO MYΣTIKO THΣ EΠITYXIAΣ
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O Tόµι Λη γεννήθηκε στην Aθήνα, αλλά µεγάλωσε
στο Λος Άντζελες. Έγινε διάσηµος µουσικός και

ποτέ του δεν έπαψε να αισθάνεται Έλληνας. Aπόδειξη
το παρακάτω κείµενο που δηµοσίευσε στην προσωπική
του ιστοσελίδα, ένα κείµενο για την Eλλάδα που αγκα-
λιάστηκε από τους θαυµαστές του από την πρώτη
στιγµή. Kαι να τί έγραφε:

Xαιρόµαστε που είµαστε Έλληνες!!!
Eπειδή είµαστε µια µικρή, φτωχή χώρα, γεµάτη από

ανθρώπους µε µεγάλες καρδιές και πλούσια συναισθή-
µατα.

Eπειδή ποτέ δεν επισκεπτόµαστε κάποιον µε άδεια
χέρια.

Eπειδή δεν υπάρχει τρόπος να εξηγήσεις σε έναν
ξένο την σηµασία της λέξης “λεβεντιά”.

Eπειδή υπάρχει ακόµη κάτι πολύτιµο στις ελληνικές
οικογένειες.

Eπειδή είµαστε διασκορπισµένοι σε όλο τον πλανήτη.
Eπειδή έχουµε την λέξη “φιλότιµο”, που δεν συναν-

τάται σε άλλη γλώσσα.
Eπειδή όταν οι ξένοι δεν µπορούν να βρουν λέξη για

κάτι, χρησιµοποιούν µία δική µας.
Eπειδή προτιµάµε να µοιραζόµαστε τα προβλήµατά

µας στις δύσκολες ώρες µε φίλους και την οικογένειά
µας και όχι µε ψυχιάτρους

Eπειδή ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Aριστοτέλης
ήταν Έλληνες.

Eπειδή γεννήσαµε την ∆ηµοκρατία.
Eπειδή ανακαλύψαµε την λογική.
Eπειδή από εµάς ξεκίνησε η επιστήµη.
Eπειδή ανακαλύψαµε το θέατρο.

Eπειδή καταλαβαίνουµε την διαφορά µεταξύ του έρωτα
και της αγάπης και τα βιώνουµε και τα δύο µε πάθος.

Eπειδή δώσαµε τον όρκο “Eλευθερία ή Θάνατος” και
τον τηρήσαµε για αιώνες. 

Eπειδή δεν ντρεπόµαστε όταν κλαίµε.
Eπειδή χορεύουµε όταν είµαστε θλιµµένοι.
Eπειδή δουλεύουµε για να ζήσουµε και δεν ζούµε για

να δουλεύουµε.
Eπειδή το 97% των αστέρων έχουν ελληνικά ονό-

µατα.
Eπειδή αν κάποιος φωνάξει “αδελφέ” στον δρόµο

κάποιος θα γυρίσει να τον κοιτάξει.
Eπειδή οι εκκλησίες µας δεν είναι σκοτεινές, αλλά

πληµµυρίζουν από ένα ξεχωριστό φως.
Eπειδή οι γονείς δεν ξεχνούν την ύπαρξή µας όταν

γινόµαστε 18 χρόνων.
Eπειδή όταν θέλουµε να µαυρίσουµε το καλοκαίρι,

απλά πεταγόµαστε στην κοντινότερη παραλία.
Eπειδή δεν “µασάµε”, ούτε δυσκολευόµαστε µε κάθε

µορφή χιούµορ.
Eπειδή όταν ενωνόµασταν κάτω από τήν φλόγα των

Oλυµπιακών Aγώνων στέλναµε µήνυµα ενότητας και
ειρήνης.

Eπειδή ο ουρανός µας είναι γαλανόλευκος και έχει
ένα ξεχωριστό φως.

Eπειδή οι θάλασσές µας έχουν ένα υπέροχο µπλε
χρώµα σε όλες τις αποχρώσεις, και όχι γκρι.

Eπειδή το 40% των ληµµάτων του λεξικού της Oξ-
φόρδης είναι λέξεις ελληνικές.

Eπειδή ξέρουµε τί σηµαίνει κέφι και πώς να ζήσουµε
µε αυτό.

O Î˘Ú-§·Áfi˜, fiÙ·Ó

ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ

Î˘Ú›· XÂÏÒÓ·, ı·

¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ 15

¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·.
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BPEITE THN ™ø™TH ANA§O°IA
·. H fiÚÙ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ fi,ÙÈ Ë ÛÙ¤ÁË ÁÈ·:
1) TÔ Ï·Î¿ÎÈ. 2) TÔ ÎÂÚ·Ì›‰È. 3) TÔ ·¤ÙˆÌ·. 4) TÔ ÁÂ›ÛÔ. 5) TËÓ Ô‰È¿.
‚. TÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Ì·‡ÚÔ fi, ÙÈ ÙÔ ÛÌ·Ú¿Á‰È ÁÈ·:
1) TÔ ÌÏÂ. 2) TÔ Ú¿ÛÈÓÔ. 3) TÔ ¿ÛÚÔ. 4) TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. 5) TÔ Ìˆ‚.
Á. H ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Ï›ÙÚÔ fi,ÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÁÈ·:
1) TÔ ‚¿ÚÔ˜. 2) TËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·. 3) TÔ Ì¤ÙÚÔ. 4) TÔÓ fiÁÎÔ. 5) TËÓ Ì¿˙·.
‰. TÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ Î‡‚Ô fi,ÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÁÈ·:
1) TÔÓ ÎÒÓÔ. 2) TÔ ÔÎÙ¿Â‰ÚÔ. 3) TÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ. 4) TËÓ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·. 5) TËÓ
ÛÊ·›Ú·.
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